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Region nordvest

Besøksadresse:
Myrabakken Næringssenter,
Spjelkavikvn 132, 6010 Ålesund

E-post: nordvest@nlm.no
Regionleiar: Jon Ove Holen
Administrasjonsleiar:

NY HVERDAG

– Vi ser veldig fram til å kunne språket bedre,
slik at vi kan bli kjent med mennesker og snakke
om både tro og liv, sier Mariann og Lidvar
Espeseth. De driver med språkstudier i Indonesia.

Anne-Marit Engås

Ungleiar: Geir Henning
Tunheim
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Regionleder

Glede og ansvar
Det er en stor glede å få være med
i arbeidet NLM driver i Norge og
ute på misjonsfeltene. Vi kan glede
oss over unge mennesker som
ønsker å bruke livet sitt i tjenesten
for Jesus.
Mariann og Lidvar Espeseth
reiste som våre utsendinger til
Indonesia i september 2017. Marianne og Bjarte Byrkjedal reiste til
Kenya høsten 2017. Dette er to unge
familier med tilknytning til Region
nordvest. Totalt har vi gleden av å
være sendemenighet for cirka 20
utsendinger i ulike verdensdeler.
I nyttårshelga var over 40 ungdommer samlet til leir på Vestheim.
Selv om de ulike aktivitetene er
viktige på en slik samling, er det for
mange relevant og god bibelundervisning som gjør at de kommer.
I Kristiansund satser vi nå på
nytt forsamlingslokale og gjenbruksbutikk. Selv om det eksisterende bedehuset er stort nok til
de som går der i dag, ønsker en å
utvide med tanke på å nå nye. Vi
ønsker å satse penger og tid for at
flere skal bli kjent med Jesus.

Viktigste budskapet. Dette er
bare noen få eksempler på det
arbeidet vi får være med på i NLM
region nordvest. Gjennom leir- og
korarbeidet, i barnelag, i foreninger,
i forsamlinger, i barnehager og
på skoler er vi med på å dele det
viktigste budskapet som finnes. Og
gjennom dette arbeidet blir unge
mennesker kalt til å reise ut for å
være med og dele budskapet med
dem som aldri har hørt det før.
Takk for at vi kan stå sammen
i dette arbeidet. Når tjenesten i
misjonen av og til oppleves som
strevsom og tung, er det viktig at vi
10
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tar oss tid til å glede oss over det vi
får være med på.
Gleden ved å tjene kommer
også med et ansvar. Når unge
mennesker er villige til å reise ut til
tjeneste, har vi et ansvar for bønn
og givertjeneste. Det koster å drive
misjon, det koster å gjennomføre
leirer og det koster å satse på
forsamlinger.

«Verden for Kristus
er ikke bare et
slagord for oss, men
det er et kall.»
Hjertelig takk. Inntektene i regionen for 2017 viser tydelig nedgang. Det bør bekymre oss som
misjonsfolk. Hvis inntektene svikter,
kan vi ikke lenger sende ut nye
utsendinger. Kanskje må vi si nei til
unge mennesker med et ønske om
å tjene Gud.
Vi vet at mange gir mye, og vi
ønsker å takke hjertelig for alle
gaver i 2017. Samtidig kan vi ikke
slå oss til ro med at inntektene går
nedover. Behovet er stort både i
vår egen region og ute på misjonsfeltene, og vi inviterer derfor alle
misjonsvenner til å være med på en
gavekampanje i 2018.
Jeg håper du vil være med og
ta del i ansvaret vi har. Jesus vil
at alle mennesker skal bli frelst.
Verden for Kristus er ikke bare et
slagord for oss, men det er et kall.
Da må vi både være trofaste og
oppfinnsomme, slik at vi sammen
kan legge grunnlaget for å nå enda
lenger ut med verdens viktigste

HVERDAGEN
I INDONESIA
Vi er en familie på 4, Lidvar, Mariann,
Sofie og minstemann som vi får møte i
mars. Vi reiste til Indonesia i september
2017 som utsendinger.
TEKST & FOTO MARIANN OG LIDVAR ESPESETH

Vi bor for tiden i byen Bandung, som ligger på
øya Java ikke langt ifra hovedstaden Jakarta. Her
i Bandung er vi for å lære språket indonesisk, og
vi har nå gått på skole i litt over 2 måneder. Til
vanlig går vi på skole fem dager i uken fra 08.00–
12.00. I tillegg skal vi praktisere mest mulig
språk ute blant folk. Det er tungt å lære et språk
en aldri har hørt før, men vi lærer litt hver dag og
tror det skal gå bra.
Indoneserne består av flere hundre folkegrupper med ulik etnisk bakgrunn, og like mange ulike språk. Indonesisk er et nyere språk, konstruert for å gi alle et felles språk. De aller fleste
forstår det og kan det.

VELDIG IMØTEKOMMENDE. Indoneserne er kjent for
å være pratsomme og imøtekommende, og vi får
mange muligheter til å trene på språket i hverdagen. Dette er veldig kjekt, men samtidig utfordrende fordi vi veldig gjerne vil si så mye mer
enn bare å presentere oss selv og litt til, som er
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Våre utsendinger

Familien Espeseth
reiste til Indonesia
høsten 2017, og er for
tiden i språkstudier.
Mariann er fra Randaberg og er sykepleier.
Lidvar er fra Bølandet
i Herøy og er ingeniør.
Barn: Sofie og mini i
magen.

BØNNEEMNER:
• fødsel i mars
• språkstudier
• barna og deres
trivsel

det vi foreløpig kan av språk. Vi ser veldig fram
til å kunne språket bedre, slik at vi kan bli bedre
kjent med mennesker og snakke om både tro og
liv.
Språkskolen vi går på er stiftet av amerikanske misjonsorganisasjoner, og det er studenter
fra både USA, Canada, Korea, Kina og flere andre
land. Det er et godt fellesskap på skolen, og vi
har fått mange gode venner både blant studentene og lærerne. Hver mandag starter vi dagen
med et felles møte for hele skolen. Her oppfordres studentene til å delta med både tekstlesing,
sang, vitnesbyrd og andakter.

FÅ KRISTNE. I desember fikk vi være med på en

sosial samling sammen med alle de norske utsendingene. Det var veldig kjekt. Vi bor på tre
ulike steder med flere timers flytur imellom
hvert sted, så det er sjelden vi treffer de andre.
I julen har vi hatt besøk av familie og feiret
sammen med dem. Selv om vi er langt vekke, har
vi prøvd å feire jul slik vi gjør det i Norge. Her
i Indonesia preges ikke gatene av jul slik som i
Norge, og vi merker kanskje enda mer enn til
vanlig at dette er et land med få kristne. Vi håper
og ber om at vi må få muligheter til å vitne om
vår tro her, og vil gjerne utfordre dere til å være
med og be for indoneserne!

GAVEKAMPANJE 2018
NLM er avhengig av et gaveløft i Region nordvest i
2018. Styret for Region nordvest har derfor vedtatt en
gavekampanje som skal gå fra februar til mai. Målet er
nye faste givere, økte gavebeløp fra eksisterende givere
og økte totale gaveinntekter.
TEKST ANNE-MARIT ENGÅS

Regionstyret ønsker å takke alle
som har gitt en gave til NLM sitt
arbeid i 2017.
Det endelige resultatet er
ikke helt klart, men det ser ut til
at gaveinntektene har gått ned fra
året før. De foreløpige gavetall for
region nordvest viser 10,3 millioner kroner. Dette er 1,2 mill. under 2016. I tillegg kommer gaver
gitt direkte til underenheter som
leirsted, skole, radio og gjenbruk.

BEHOV FOR GAVEØKNING. For å kunne fortsette arbeidet i regionen
og bidra videre med utsending av
misjonærer, så er NLM avhengig
en gaveøkning på 1,8 millioner
kroner. Regionstyret har derfor
vedtatt en gavekampanje, med
mål om 25 nye faste givere og 50
givere som øker sitt gavebeløp
med minst 100,- pr. måned. Kampanjen skal gå fra februar til mai
og avsluttes under regionmøtet
på Vestnes.
Gavebudsjettet for 2018 er
12,1 millioner kroner. Kan du og
ditt fellesskap bidra i denne økningen? Med 700 000 kroner kan
en gjennomsnittlig misjonærfamilie være våre utsendinger i Indonesia et helt år. Les om familien Espeseth i egen artikkel.
TA KONTAKT. Dersom du vil bli fast

giver, eller vil øke gavebeløpet, ta
kontakt med NLM på tlf 22 00 72
00 eller e-post info@nlm.no. Du
kan også fylle ut fast giver-skjema
på nett (nlm.no/fastgiver) eller
kontakte regionkontoret for hjelp
70 17 44 00.

Mål i kampanjeperioden: 25
nye faste givere og 50 givere
som øker med minst kr 100 pr.
måned.
Gaveresultat 2017: 10,3 mill.
Gaveresultat 2016: 11,5 mill.
Gavemål 2018: 12,1 mill.

Antall faste givere i 2017:

557 personer (nedgang på 10)

Beløp fast givertjeneste 2017:
4,2 mill
Premier vil bli trukket blant nye
faste givere eller de som øker
sitt beløp i kampanjeperioden.
Premier: Gavekort fra Valldal
Aktivitetspark på kr 1000 og
trådløse høyttalere

TIPS FOR Å ØKE GAVEINNTEKTER TIL:
• Et ekstra foreningsmøte vår
og høst 2018.
• Foreningen tar direkte kontakt med utsendinger, noe som
skaper nærmere tilknytning og
engasjement.
• Opprett Vippsbruker for din
forening. Kontakt regionkontoret for hjelp eller gå inn på
nettsiden til NLM for informasjon. Ha Vippsnummer lett
tilgjengelig når NLM arrangerer
møter eller foreningssamlinger.
• Påskekonsert med profilering
av NLMs misjonsprosjekt fra
prosjektkatalogen.
• En ekstra basar i løpet av
året.
• Egne misjonsmøter med ekstra fokus på givertjeneste.
• Verve nye abonnenter til Utsyn og regionutsyn (regionutsyn 4 ganger i året er gratis).
• Ta frem fast giver-blankett og
annet givermateriell på møter
og i foreningssamlinger.

UTSYN 02 2018
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«LEVENDE»
INN I 2018
Nytt Festivalen på Vestheim
ungdomssenter ble arrangert
for andre gang denne
nyttårshelgen. Over 40
deltakere var samlet for å
feire nyttåret sammen, og
temaet var «Levende».
TEKST GEIR HENNING TUNHEIM

Nyttårsbad, bildevegg, paintball, stratego,
lovsangsfest, raketter, lite søvn og nyttårsfest er noen av stikkordene fra Nytt Festivalen
2017–2018. Men hovedordet i år var: «Levende». Hanna Myklebust, en av deltakerne, har
gjort seg noen tanker om dette temaet:
– «Levende» var et relevant og aktuelt
tema. Det er veldig lett å bli lunkne, så det å
komme på leir og få inspirasjon og veiledning
om hvordan man kan være en levende kristen,
var veldig godt! Det er et tema som jeg tror
og håper kristne er opptatt av, for om vi skal
være lys i verden for mennesker rundt oss,
må vi være levende.

12

RELASJON TIL JESUS. Andreas Furnes, hovedtaler på Nytt Festivalen, var med på å bestemme
årets tema.
– Hvorfor valgte dere akkurat «Levende»,
Andreas Furnes?
– Vi valgte dette temaet fordi det er sentralt i Bibelen. Man får dermed muligheten til
å formidle sentrale bibelske sannheter med
en rød tråd. Vi ville også at deltakerne skulle
sitte igjen med, for det første, at Jesus levde
det livet vi ikke klarer, levde for oss. Og for det
andre at levende kristne brenner for at andre
skal få høre det levende Guds ord. Vi er kalt til
å leve hele livet vårt til Guds ære.
Om det å være en levende kristen i dag,
seier Furnes:
– Å være en levende kristen er dypest sett
å ha en relasjon til Frelseren, Jesus Kristus.
UTSYN 02 2018

Når en har en relasjon til noen, er det naturlig å bruke tid med den personen. En er glad i
ham. Slik er det også med en levende kristen
og hans relasjon til Jesus. Mange mener tro er
en privatsak, men det er ikke Bibelens budskap. En levende kristen vil være opptatt av
at troen på Jesus skal spre seg.

TAKKNEMLIG. Hanna Myklebust legger til at å
være en levende kristen i dag, kan være både
utfordrende og godt.
– Jeg må være veldig bevisst på hva jeg lar
påvirke meg, hva jeg bruker tid på og hva jeg
bygger livet og verdiene mine på. Dette er til
tider utfordrende. Men samtidig har jeg Jesus
og hans fred og frelse, og da er det egentlig
ikke vanskelig å prioritere bort en del av tida
andre ville brukt på Facebook eller Netflix, for
å bruke tid med Jesus.
Nyttårsaften på Nytt Festivalen var full av
aktiviteter og en lang og god nyttårsmiddag
med feiring ut over i nattetimene. Etter at
rakettene var sendt opp og 2018 var i gang,
samlet alle seg til lovsangsfest. Det var en
flott måte å gå inn i det nye året på, med håpet

Andreas Furnes under et av morgenmøtene på festivalen.

«Levende». Hanna sitter igjen med mye etter
årets Nytt Festival:
– Jeg sitter igjen med er en stor takknemlighet over hvordan Jesus steg ned til oss, helt
uten at vi fortjener det. Den hellige ånd skal gi
oss kraft og visdom, og evangeliet er levende
og ustoppelig. Og selvsagt sitter jeg igjen med
mange gode minner: mye latter, mange nyttårsklemmer, mange bra aktiviteter, sosialt og
«chill» og veldig god mat.

REGION NORDVEST

DA MØTTE GUD MEG

La mitt liv om Jesus tale
Det var song nede i stova, og eg skulle sove på loftet. «Å,
la mitt liv om Jesus tale!» høyrde eg. Den kvelden vart det
tend ein lengt i meg etter å verte meir kjend med Jesus.
TEKST PETER MUREN

Hanna Myklebust er her sammen med sine
romvenninner under nyttårsmiddagen på
Nytt Festivalen. F.v. Malene Furnes, Hanna
Myklebust, Magnhild Lidal, Miriam Myklebust og Rebekka Hatlem.
FOTO: REGION NORDVEST

EN HJELP TIL DE TROFASTE

Ved å støtte arbeidet i NLM
nordvest gir du oss mulighet
til følge opp de frivillige lokale
lederne som trofast har drevet
barne- og ungdomslag i mange,
mange år. Det er de som eier
arbeidet vårt og er spydspisser
for å gi evangeliet videre til nye
generasjoner her i nordvest. Ved
å gi din støtte kan vi sende ut
ansatte, arrangere samlinger
og utarbeide materiell som kan
være med å støtte og motivere
disse frivillige til å stå i dette livsviktige arbeidet videre.
Les mer om Gavekampanje
2018 på side 11.
GEIR HENNING TUNHEIM

tilbake på andaktstundene med
Det var vinter og mørkt ute. Dei
mor eller far på sengekanten.
tette mørkegrøne rullegardinaSeinare fekk eg undervisning om
ne var dregne ned, og dei nye
Jesus både av søndagsskulelærstovegardinene som mor hadde vove på vevkurs tidlegare på
arane og lærarane på barneskuhausten, var ordna fint til så det
len. Ein god ballast!
ikkje skulle kome lysstrimer ut
Eg fekk røynsle for at det
Peter Muren.
gjennom glaset.
ikkje var eg som søkte Jesus,
FOTO: PRIVAT
Det var krig, og frå utsimen at han søkte meg – for å vise
meg veg gjennom livet, gje meg
da måtte det ikkje visast lys.
støtte, frelse og von om evig liv
Men inne var det fyrt i omnen,
lysekrona var tend, ja, endåtil lampen på saman med han.
skjenken lyste! Far skulle ha besøk denne
kvelden. Tre karar skulle kome for å øve I STILLE STUNDER. Livet mitt har hatt manpå nokre songar. Dei skulle synge kvar- ge dagar og netter etter den kvelden. Dei
tett på ei tilstelling i skulekjellaren. Eg fleste var fylte med meining, glede og
fred – då eg kunne nynne på versa av Liv
skulle få lov å leggje meg tidleg!
Mor serverte nykokt havregraut med Nordhaug:
nymjølka varm mjølk på – det var godt!
Ho hadde også varma murstein og pakka Takk, Gud, for alle som har talt
den inn i gråpapir, som eg fekk med opp til meg om ordet ditt,
i den kalde senga. Etter kveldsbøna med som lærte meg om rett og galt og om hva
mor på sengekanten, vart eg liggande du har gitt.
å høyre på karane nede i stova. Det var
ikkje så vanskeleg å høyre dei. Det var Så hjelp meg, Gud, å bære frem min arv i
berre tynne golvbord imellom oss. Dei liv og ord,
prata, lo og song – song mange songar.
med takk til deg og alle dem
som gav meg kurs og spor.
EIN LENGT VART TEND. Han Leif hadde så
Men der var også krevjande livsfafin, høg og sterk stemme. På ei strofe
song han føre, så kom dei andre liksom ser då trua på Gud vart duld og frimodet
brummande harmonisk etter.
svikta. Det kunne vere vanskeleg å be:
«Å, la mitt liv – Å, la mitt liv om Jesus «Skje din vilje, Herre, ikkje min!»
tale! Å, la mitt liv – Å, la mitt liv om Jesus
Eg er komen godt opp i åra, men i stiltale!» Dei song om att og om att. Det siste le stunder – oftast når eg ruslar åleine i
eg sansa den kvelden var tonane av den- fjellet – kan gjenlyden av ei strofe enno
ne strofa – ho festa seg – det hadde vorte tone i mitt indre. Det er bøna som lydde
for meg i barndomen:
eit ynskje og ei bøn for meg!
Den kvelden vart det tend ei ny interesse og ein lengt etter å verte meir Å, la mitt liv – Å, la mitt liv om Jesus tale!
kjend med Jesus. Med takk tenkjer eg Å, la mitt liv – Å, la mitt liv om Jesus tale!
UTSYN 02 2018
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Frå «Levande Tru» på Dravlaus for nokre år sidan.
FOTO: LARS KJETIL EMBLEM

GODE TILBAKEMELDINGAR PÅ
BIBELUNDERVISNING
Det er i desse dagar seks år sidan «Levande tru – Bibelen i livet» såg
dagens lys. Med dette opplegget har vi langt på veg makta å nå ut med
regelmessig bibelundervisning i regionen vår.
LARS KJETIL EMBLEM

i
STRATEGI
Fjerde punkt i Region
nordvest sin strategi
mot 2020:

Frimodig tillit til
Guds ord
På nlm.no/nordvest
kan du sjå oversikt
over tilgjengelege
tema i «Levande tru
– Bibelen i livet». Der
finn du også undervisningsfilmar frå nokre
tema.
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Vi var spente på korleis dette ville bli motteke. Det
var på mange måtar noko nytt, der tilhøyrarane vart
inviterte til å ta del med spørsmål, samtale og innspel. Og det er ikkje «vanlege» møter, men samlingar der forma er enkel. Gjerne eit kort opningsord
og ein song, og så tek sjølve undervisninga og samtalen/spørsmåla kring temaet mesteparten av tida.
Det er gjennomført 108 seriar med dette opplegget i regionen vår. Det har vore undervist i 26
ulike tema, og dei vert jamleg fornya.

POSITIV RESPONS. Vi får ofte gode tilbakemeldingar.
Eg har lyst å nemne nokre av dei. «Eg kunne ikkje
vere borte ein time. Eg trudde eg kjende truvedkjen-

ninga vår, men at innhaldet er så stort og rikt ...» Ein
annan seier: «Dette har kasta heilt nytt lys over Jobs
bok for meg!» Det hadde vorte til hjelp i livet sin
strid. Ein tredje kommenterte: «Dette har det ikkje
vore tala om her hos oss før.» Det var eit trufast bedehusmennskje på over 60 år som sa det.

FRIMOD TIL Å DELE. Noko av det som gleder mest, er
at kristne får auka frimod til å setje ord på innhaldet i trua si. Nokre vågar også å kome fram med dei
vanskelege spørsmåla. På stadar der dei har brukt
«Levande tru – Bibelen i livet» fleire gonger, ser vi
at det etter kvart gjev ein auka tryggleik til å kunne
dele med kvarandre – over ein open Bibel.

REGION NORDVEST

Ta kontakt for gode kurs- og selskapslokaler:

PERSONAL

Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 71 69 81 13

• Ungleder Geir Henning Tunheim
har 60 % foreldrepermisjon fra 1.
januar til 1. mai. Han vil i denne perioden være 40 % på kontoret, og han
blir ikke med på leir eller lagsbesøk
i denne perioden.

Vestheim ungdomssenter, Vestnes, 71 18 02 16
Lepsøy misjonssenter, Lepsøy, 91 69 85 42

Radio Nordvest

REGIONMØTE 26.–27. MAI
Årets regionmøte blir på Vestnes
26.–27. mai. Hovedtaler i år er
Andreas Nordli. Som vanlig blir det
opplegg for alle aldre, så sett av
helga allerede nå.

– for øre og hjerte

• Lovise Fredly er ansatt i 50 %
vikariat som barne- og ungdomsarbeider fra 15. januar til 31. juli. Lovise
er fra Hundeidvik.

FELLESREISER TIL
NLM’S GENERALFORSAMLING
Oslofjord Convention Center,
Melsomvik i Vestfold
3.–8. juli 2018

3. JULI:

Fra Møre og Romsdal
07:15 Moa trafikkterminal
08:15 Vestnes fergekai
09:00 Esso Åndalsnes
10:30–11:00 Dombås

Sve
Gravferdsbyrå
Per Arne Sve
6200 Stranda
Telefon: 922 22 140

FAX: 70 14 24 99

Johan R. Sunde
6037 Eidsnes
Tlf: 70 19 07 03

FARGEHANDEL • JERNVARER • OVNER / PEISER / SCAN / JØTUL

• Elnesvågen (Torget 6/8) • Tlf 40443469
Ti.-to. 11-17. Fr.-lø. 11-15
• Kristiansund, Vågeveien 10 • Tlf 40443479
To.-fr. 12-17. Lø. 11-15
• Ålesund, Brusdalsveien 216 • Tlf 40443460
On.-fr. 12-17. Lø. 11-15

* Korresponderer med tog
fra Trondheim
08:18 Ankomst Dombås kl 10:54
13:30–14:15 Rudshøgda
16:00 Oslo
17:30 Oslofjord Convention Center

8. JULI

Til Trøndelag og Nord-Vestlandet
13:30
Avreise fra OCC
15:00
Oslo
16:45–17:30 Rudshøgda
20:00–20:45 Dombås
* Korresponderer med tog
fra Dombås
23:00 Vestnes fergekai
23:55 Moa trafikksentral

PRISER TUR/RETUR:

Fra Møre & Romsdal: kr 1 250,- inkl.
middag på Rudshøgda 3/7
Fra Dombås: kr 1 100,- inkl. middag
på Rudshøgda 3/7

TEKNISK ARRANGØR:

• Ørsta, Voldavegen 20 • Tlf 40443454
On.-fr. 10.30-16.30. Lø. 10.30-14.30
For påmelding og mer informasjon:
Plussreiser AS
Tlf: 70 17 90 00
E-post: post@plussreiser.no
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